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KÉT RÓMAI SAJTÓTERMÉK SZüLETÉSÉNEK
MAGYAR VONATKOZÁSAI

A pápai sajtó kezdeteit elindító érdekes magyar vonatkozásokra
'Giuseppe Fumagalli mutatott rá először az 1905-ben Firenzében francia
nyelven megjelent és széleskörű kutatásra támaszkodó itáliai sajtótörté
neti művében.l Mivel műve összefoglaló jellegű volt, eredményei össze
gezésében részletkutatásokra épített, igy a minket érdeklő megállapítá
sokban C. Maes-nek a mult század utolsóelőtti évtizedében közölt ered
ményeire.é Bár művéről a Magyar Könyvszemle 1906-os évfolyama adott
ismertetést.s a könyv érdekes magyar vonatkozásaira nem tért ki. Azokra
csak 1926-ban hívta fel a magyar tudományos körök figyelmet Tóth
László, ugyancsak a Magyar Könyvszemlében.4 Fumagalli magyar vonat
kozású megállapításait azóta sem döntötte meg senki, sőt újabb megál
lapításokkal egészültek ki.

így az Annuario Pontificio 1926-os kiadása alkalmából az Osservatore
Romanoban egy cikk jelent meg, mely az Annuario Pontificio több mint
két évszázadra visszatekintő történetével foglalkozik, s éppen úgy rámu
tat a római egyházi sajtó kezdetének magyar vonatkozásaira, mint két
évtizeddel korábban Fumagallí."

Ezután ismét több mint két évtized telik el, amikor az egyik római
folyóiratban, 1949~ben, egy újabb sajtótörténésznek, Oslavia Vercillonak
újabb kutatásokra támaszkodó tanulmánya jelent meg, melyben az Osser
vatore említett cikkével és az ezt ismertető Tóth László megállapításával
szemben, a Cracas-testvéreket nem csehországiaknak. hanem magyarok
nak rnóndja." Ugyanez a kutató az Enciclopedia Cattolicá-nak a Vatikán
kiadásában 1952-ben megjelent IV. kötetében korábbi megállapítását fenn
tartja." - Lássuk tehát ezekután a szentszéki sajtó keletkezését és kelet
kezésének magyar vonatkozásait a történeti kialakulás folyamatában.

1702-ben Rómában megjelent egy mindössze 14 lapnyi kis írás olasz
nyelven, Remete Szerit Pál földi maradványainak átviteléről és a pálos
rend kezdeteiről, az akkori pálos rend római definitor generálisától. Fran
cesco Giovanni Christolovecztő1.8 A címlap értesítése szerint a szerző

"Croata Varasdiensis", a nyomda helye a Piazza dí S. Marco-n van, a
nyomdász, betűöntő és rézmetsző pedig Giorgio Placho. A Placho-Blaho
Blaha név mutathat úgy cseh, mint szlovák származásra, s a horvát
Christolovecz is, aki mellesleg művét Batthyáni Boldizsár németujvári
grófnak ajánlja, azért talált rá olasz nyelvű kiadványa ellenére erre a
nyomdára, mert vonzotta Plachohoz a közös szláv nyelv s bizonyára a
közös magyar haza.

Jó tíz év múlva ugyanezen a helyen jelenik meg két testvér: Giov.
Francesco Cracas (írják Chracasnak is) és Luca Antonio Cracas. A két
nyomdász testvért, úgy látszik, vérségi vagy kőzős szülőföldi alapon veszi
maga mellé Placho nyomdász, akinek neve különben 1716-ra eltűnik s
helyét a Cracas testvéreké foglalja el.

Az új nyomdászok, hogy termékeiknek píacot szerezzenek, újságet
alapítanak. Ennek pedig, .érdekességet és kelendőséget biztosítandók, el
sődleges híranyagául az akkor kitört magyar-török háború eseményeit
választják s ezt már az újság címében is kifejezésre juttatják. így lett az
első rendszeres római időszaki sajtóterméknek magyar vonatkozású a tar
talma is, a címe is: Diario Ordinario d'Ungheria.

Ez a választás az érdeklődéskeltés szempontjából valóban helyes volt.
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A törökvész és a magyarság sorsa évszázadokon át állt az európai érdek
lődés élvonalában. Mint a törökkor német újságirodalmával foglalkozó
történész írja: "A török harcok felénk fordították egész Európa figyel
mét, s 200 esztendőn át, ha kisebb-nagyobb hullámzásokkal is, de Magyar
országon volt a nyugati népek szeme".9 Kár, hogya korabeli külföldi
újságirodalomról még mindig hiányzik a kimerítő feldolgozás. Kertbeny
Károly múltszázadi gyűjtése csak töredéke a nagy anyagnak, hasonló
képpen Apponyi Sándornak egyébként mintaszerűen feldolgozott és mint
egy 4000 nyomtatványt magában foglaló gyűjteménye és kiadása. Csak
részletkérdésekben állunk némileg jobban. így Majláth Béla összeállította
1886-ig a Budapestről szóló munkák katalógusát.t? Ezt folytatta már sok
kal szakavatottabban Ballagi Aladár,ll kár azonban, hogy műve második
kötete nem jelent meg. Mohács újságirodalmát kiadta Fraknói Vilmos, de
sajnos, annak csak Nemzeti Múzeumunkban megtalálható anyagát.P Mun
káját hasznosan egészítette ki Pukánszky Bélának a Mohácsra vonatkozó
külföldi irodalomról írt kritikája.t'' A Buda visszafoglalására vonatkozó
irodalmi jegyzéket a Fővárosi Könyvtár állította össze és adta ki.l4 Német
újságokból adtak még ki szövegközlést: LeffZer Béla, Bleyer Jakab és
Huszár Imre.l5 A franciák érdeklődéséről Kont Ignác bibliográfiája tájé
koztat.t" míg francia utazóknak rólunk szóló írásait kritikailag feldolgoz
ta és kivonatosan közli Birkás Géza.l7 Az olasz érdeklődés - már a köz
vetlen érdekeltség miatt is - a németeké után a legnagyobb. De török
kori újságirodalmuk még szintén csak kevéssé ismert.tf

Mindent összevéve azonban, Apponyi Sándor gyűjteményeés az utób
bi évtizedek feldolgozásai a külföldi újságirodalom magyar vonatkozásai
ról, eléggé mutatják Európa érdeklődését a török hatalommal viaskodó
Magyarország sorsa iránt. Az itáliai érdeklődés olyan mély nyomokat ha
gyott az olaszok emlékezetében, hogy amikor Buda visszavétele és az or
szág felszabadítása utána háborúk már nyugvópontra jutottak s a török
uralom mindössze a temesi bánságra korlátozódott, az ezt is felszabadítani
akaró 1716-os háború ismét lángra lobbantotta a törökellenes háborúk
iránti figyelmet. Ezt vette észre egy frissen települt s eddig nehezen bol
doguló nyomdász testvérpár, s indították meg magyarországi tudósítá
sokat közlő hírlapjukat.

A Diario Ordinario d'Ungheria első száma 1716 augusztus 5-én jelent
meg XI. Kelemen pápa uralkodása alatt s pápai jóváhagyással.I? S a 200
éven át kipróbált és még most is járhatónak vélt út helyesnek bizonyult:
a magyarországi török harcokról tudósító hírlap szépszámú olvasóközön
séget tudott maga köré gyűjteni. Az újság időszaki termék volt, s a hír
anyagnak megfelelőerr hetenként 2-3-szor jelent meg. Külső formája sze
rint kicsiny alakú, 24-rétű, s az anyagbőség hullámzása szerint 12-34-ig
terjedő lapból állott. Ezt az alakot sokáig, egészen 1837-ig megtartotta,
mikor áttért a Osservatore Romanonak ma is meglévő fólió-alakjára. A
Diario d'Ungheria fennmaradt példányszámai azt mutatják, hogy híranya
gát valóban a török-magyar háború eseményei szolgáltatták. Am a há
ború az 1718 július 21-iki passzarovici békével befejeződott, s ezzel a nagy
reménységek közott indított lap létalapja is megrendülni látszott. Az
ügyes szerkesztők azonban 1718-bana 213-as számtól a lap eimét: Diario
Ordinario-ra változtatva, azt továbbra is fenntartották. Híranyagát ettől

kezdve fontosabb külföldi események szolgáltatták, mellettük azonban
már megjelennek a római hírek is. A lap tovább terjedt, izmosodott, köz
kedveltségnek örvendett és léte megszilárdult. Vereillo a Diario-t az 1700
és 1800 közötti évek legfontosabb itáliai időszaki sajtótermékének mond
ja. A két testvér halála után Lukács-Antal leánya, Caterina Cracas szer-
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kesztette és adta ki 40 éven át a Diario-t. Az 1771 [anuár 30-án megjelent
8234-es szám közöl tudósítást Caterina haláláról. Tíz év múlva, 1781-ben
pedig a Cracas örökösöktől idegen tulajdonba megy át a nyomda és a
lap.

Már előbb, 1775-ben bekövetkezett a római Diarioelső megoszlása,
az eddigi egyből kettő lett. Az egyik megtartja az eddigi címet: Diario
Ordinario. A másiké lesz: Diario Estero. Ezzel egyidejűleg mindkettő elől

ről kezdődő új számozást kap. Mivel a Diario Ordinario marad az eredeti
alapítás szellemi örököse, azért a továbbiakban ennek útját kísérjük fi
gyelemmel. A napoleoni időkben két ízben is beszüntették, és pedig azok
ban az években, amikor a két pápa, VI. és VII. Pius Napoleon fogságában
volt (1798 deoember 15-1799 október 3. - és 1809 július 29-1814 jú
lius 13). Már e tény is sejteti a pápai kormányzat és a lap szellemi irány
zata közti összefüggést.

Egyébként a Diario Ordinario 1808 június 29-től, Péter-Pál napjától
új nevet kap: Diario di Roma. Az immár harmadik néven szereplő Diario
címlapján idők folyamán különbözőemblémákat hordott. A Diario d'Ung
heria első számán virágkosár van. 1749-től a pogánykori Róma jelvényét
látjuk: a Romulust és Remust tápláló anyafarkast. 1775-től egy lovon
vágtató kürtössel, 1814-től a pápai címerrel van ékesítve.

A Diario di Roma IX. Pius pápa uralmának harmadik évéig áll fenn.
Ekkor, 1848 január 15-én ,a nagy európai forradalmak kűszöbén a szer
kesztést a politikai liberalizmus hívei veszik át, akik a lap címét Gazzetta
di Roma-ra változtatják s a lapot kivonják a Szentszék irányítása alól.
Mint ismeretes, Pius pápának menekülnie kell Rómából, s oda csak 1851
ben térhet vissza, de egy egyházkormányzati irányítás alatt álló napilap
felélesztése egyelőre még csak a "pium desiderium", Végre évek múltán
új névvel, s részint rnódosított célkitűzéssel is, de mégis csak a Diario
d'Ungheria, Diario Ordinario és Diario di Roma örököseként megszületik
1860-ban az Amico della verita, majd belőle egy év múlva az Osservatore
Romano. Célja a pápai kormányzás és a római egyházi élet hivatalos jel
legű hírein kívül valláséleti. hitvédelmi és egyházpolitikai cikkek közlése.

A lap életrehívója, IX. Pius pápa megbízásából, az akkori helyettes
belügyminiszter, M. A. Pacelli lett. Első igazgató-szerkesztőí pedig: N.
Zanchini és G. Bastia, 1863-tól Augusto Baviera. 1873-ban meg akarta vá
sárolni a Journal de Roma, de a Szeritszék fellépett a terv ellen s most
már egészen a maga anyagi és szellemi körébe vonta. További igazgató
szerkesztői voltak: Cesare Crispolti, Giov. Bat. Casoni (aki meg is írta az
Osservatore Romano első 50 évének történetétj-? Gius. Angelini, 1920-tól
60-ig, tehát 40 éven keresztül Conte Gius. Della Torre di Sanguinetto.

A háromváltozatú Diario és az Osservatore Romano történetének váz
latos ismertetése után két vitatott kérdésre kell még kitérnünk. A két
legjelesebb kutatónak, a régebbi Fumagallinak és az újabb Vereillonak
két kérdésben eltérő a nézete, Fumagalll és nyomában Tóth László az
Osservatore Romano-ta Diario utódának tekinti s így eredetét visszaviszi
1716-ig. Ezzel szemben Vereilloa Diario-k utódjának a Gazzetta di Romá-t
tartja s igy nincs jogi és történeti folytonosság a Diario-k és az Osserva
tore között; hasonlóképpen megszűnésí éve sem 1848, mint Fumagalll
rnondja, hanem 1894.

Szerintünk nem szabad egyik esetben sem kategorikus igennel vagy
nemmel válaszolni. Ha azonban azt vesszük figyelembe, hogyaDiario di
Roma 1848-ig - annakelőtte, hogy címe a Gazzetta di Romá-ra változott
- a pápai címert viselte, a központi egyházi élet hiradója volt, s a Szent
szék irányitása alatt állott, akkor nem kétséges, hogy igazi folytatója az
Osservatore.

:j590



A másik kérdés az, hogy a Cracas-testvérek magyárok voltak-e vagy
csehek ? Mert ebben is eltér a két kutató nézete. Fumagalll és az őt is
mertető Tóth László csehországiaknak mondják őket, a kérdéssel újabban
foglalkozó Vereillo viszont magyaroknak. Szövege szó szerínt (Il Diario)
"Fu iniziato il 5 ag. 1716 sotto Clemente XI, dai fratelli ungheresi Luca
Antonio e Giov. Francesco Cracas per diffondere le notizie della guerra
austro-turca't.s- Nem áll módunkban ellenőrizni, hogy Vereillo milyen for
rásra támaszkodva állítja a Cracas-testvérek magyar voltát. Mert ha biz
tos forrásszerűadata van, nincs tovább kétség. De ha csak föltevés, úgy a
vita lehetősége tovább is fennáll. Nem tudom elhallgatni, hogy egy-két
adatban némi pontatlanságot látok nála. S így ha föltevése csak arra
építi a Cracas-testvérek magyar voltát, hogy magyarországi eseményekről
írnak lapjukban, ez még ingatag alap.

Ezúttal csak azt szeretném valószerűsíteni, hogy a Cracas-testvérek
magyarországi származása s a magyarországi szlováksághoz való tartozása
nem lehetetlen. Mint föntebb említettem, a varasdi származású horvát
pálos rendi defínitor generális, Christolovecz, Rómában ugyanazon nyom
dában adta ki egy kis iratát 1702-ben, amely nyomda 1716-ban már a
Cracas-testvéreké. Az a tény, hogy 'ez a nyomda később a Cracas-testvé
reké lett; az, hogya pálos szerzetes itt nyomatja művét, s végül az, hogy
nálunk a szlovák nyelvterületen sok Blaha, Blahó, Placho nevű egyén
volt és van: mindez együttesen valószínűsíti, hogy Placho nyomdász ma
gyarországi szlovák nemzetiségű volt. S ismerve azon idők embereinek
erős lokálpatriotizmusát, feltehető, hogy akiket munkatársaiul és utódaiul
meghívott, azok is földijei voltak. De nem hangzik-e a Cracas név egé
szen idegenül a magyarországi származás szempontjából? Erre csak azt
vállaszolhatjuk, hogy ha 17-18. századi nyomdatermékeken magyaroknak
szerepelnek olyan nevű egyének, mint: Franc. Cetto, Martínus Chladenius,
Georg. Chladni, Joh. Sinapius, Adam Gruber, Martínus Bertleff, Samuel
Kephalides, Jonas Gelenius, Jeremias Pilarik, Georg. Serpilius,. Samuel
Ambruster, továbbá: Cracker, Cramer, Crassus, Crato, Cregel, Creutzer,
Crocius, Croner, Crosnensis -, akkor úgy véljük, hogy az olyan név is
mint Cracas, elmegy közöttük.

De a Cracas-testvéreket nemcsak a magyar vonatkozású Diario d'Ung
heria, hanem ugyanolyan jogon, sőt még erősebb alapon egy másik egy
házi kiadvány, az Annuario Pontijicio megteremtőinek is kell mondanunk.
Az Annuario Pontificioa katolikus egyház központi korrnányszerveinek
schematismusa,22 vagy az Enciclopedia Cattolica meghatározása szerint:
"Repertorio ufficiale della gerarchla ecclesiastica cattolica della Curia
Romana e corte pontificía": a katolikus egyházi hierarchia, a római kuria
és a pápai udvar hivatalos névjegyzéke.23

Mint már említettük, a magyarországi háborús híreket közlő római
újság megindításának évében, 1716-ban, a Cracas-testvérek még egy má
sik vállalkozásba is fogtak. Egy 32-rétű, 103 lapnyi könyvecskében össze
állították az évi naptárnak,az európai fejedelmeknek, a pápai udvarnak,
a bíborosi testületnek és Róma lakosságának adatait s ezzel a címmel ad
ták ki: Notizie per l'anno 1717. A könyv olyan feltűnő kelendőségnek őr-

. vendett, hogy a következő évben nemcsak ujból kiadták, hanem ki is
bővítették a római prelátusok, szerzetesrendek és a pápai állam kor
mányzati szerveinek adataival. Azután fokozatosan tovább bővült: 1721
ben fölvették az összes itáliai, 1737-ben az összes latin, végül 1743-tól az
összes keleti szertartasú egyházfők adatait is. Címe hosszú időn át, egé
szer 1860-ig őrizte a Notizie nevet. Ettől kezdve változott át Annuario
Pontificio-r,a. 1872-1911-ig Gerarchla Cattolica lett, majd 1912-től ismét
Annuario Pontificio.
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A két kiadvány, a Diario és az Annuario oly közkedvelt. népszerű,

használt és közismert volt, hogy a két kiadványt egyszerűen csak Cracas
nak nevezték, úgy, ahogyan a legnépszerűbb útikönyveket szerzőjükről

Baedecker-nek, a teológusok az egyházi döntvényele tárát Denzingernek,
a papnövendékek tankönyveiket Donatnak, Mihályfinak, Siposnak nevezik.

Úgy vélem, számunkra nem közömbös az a fontos művelődéstörténeti

tény, hogy a mai értelemben vett római egyházi sajtó keletkezését az
. 1716--18-as magyarországi török háborúnak s egyben magyarországi
származású vagy legalább is hazánkat jól ismerő szerkesztő, nyomdász és
kiadó férfiak kezdeményező vállalkozásának köszönheti.
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•
FüREDI KÉPESLAP

Lepergett már az őszi fáknak lombja,
hófelhők kúsznak rá a-Balatonra,
s amig a szél a fák alatt szalad,
ezer kis csacska hullám csobbanása,
mint kis koboldok tünde téli tánca,
veri a partot védő kőfalat.

Délről Tihanynak kettős tornya látszik,
őrzi az ősi kegyelmek csodáit:
multakra épült aranykorona;
a nádasokban kóbor szelek járnak,
nekivágnak a titkos éjszakának,
aztán dalolva surrannak tova.

Fürednek partján öreg fák regélnek
- hangjuk mint visszazengő égi ének -,
a tó is régi regét álmodik,
ezeresztendő üzenetét hordva
borul a halkan zizzenő habokra
és a ködbevész egy halász-ladik.

Valahol itt bolyong ezen a tájon,
nádasban-é vagy zsombos ingoványon,
aki után a szivem úgy dobog,
ezer esztendő eltűnő világa,
multunk kisértő kóbor éji árnya
s az esti csöndben halkan felzokog,

valahol itt bolyong ezen a tájon,
hiszem, hogy egyszer mégis megtalálom
s egymásra lelünk fáradt-boldogan
elvesztett multam, eltűnt ifjúságom ...
Aztán jöhet már a temető álom,
alszunk . . . s fölöttünk téli szél rohan ...
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